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BESLUIT WBB VASTSTELLEN ERNST EN SPOED 

Inleiding 

Op 20 november 2020 heeft Afvalzorg Deponie BV een aanvraag ingediend voor een 

wijziging van het besluit ernst en spoed voor de locatie Zeeasterweg 42 in Lelystad 

(locatiecode FL099500010). De aanvraag betreft: 
 Vaststelling of de bodem ter plaatse van de voormalige stortheuvel 5 nog deel uit

maakt van het geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel 29 eerste lid Wbb).

De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten voor een besluit op grond van de Wet 

bodembescherming (Wbb). 

Het geval van ernstige bodemverontreiniging is gelegen op het kadastrale perceel 
gemeente Lelystad, sectie I, nummer 610. 

Besluit 

1. Op basis van het ingediende bodemonderzoek besluit ik de eerdere beschikking van

2 september 2019 (kenmerk: Z2019-006531/D2019-157512) te wijzigen. Deze
wijziging houdt in dat de grond ter plaatse van de voormalige stortheuvel 5 geen deel

meer uit maakt van het geval van bodemverontreiniging op de locatie stortplaats
Zeeasterweg in Lelystad.

2. Mijn beschikking van 1 mei 2017 (kenmerk: 223432/BHZ_BDM_BS-43648) over

ernst en spoed van dit geval van bodemverontreiniging blijft van toepassing op het
resterend deel van de stortheuvel 4.

3. Het besluit of de aangetoonde gehalten aan barium in het grondwater onderdeel
uitmaken van dit geval van ernstige bodemverontreiniging en zo ja in welke mate

wordt in een afzonderlijke procedure genomen, zaaknummer Z2019-009569.

Ondertekening en verzending 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
Namens deze, 

O.B. Deems 

Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

Verzenddatum: 04-03-2021 
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Afschriften: 

Een afschrift van het besluit is verzonden aan: 
 Afvalzorg Deponie BV;

 Gemeente Lelystad;
 Stichting Het Flevo-Landschap;

 J. Bierma;

 J.A. Bierma;
 Mts. Van Stee.
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Rechtsbeschermingsmiddelen 

Bezwaar 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de bezwaartermijn. Tegen dit 
besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift 

worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit 
besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan: 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Commissie Bezwaar en Beroep 

Postbus 55 
8200 AB  Lelystad 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, 
datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven 

waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd. 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als 

de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast 
een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 

voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer een voorlopige 

voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de 

voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden 
aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.  

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 

(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 

voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl. 

Beroep 

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en 
de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De 

kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van 

de provincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen 
belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit 

besluit.  

http://www.rechtspraak.nl/
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Het beroepschrift moet ingediend worden bij: 

Raad van State  

Afdeling bestuursrechtspraak 
Postbus 20019  

2500 EA Den Haag  

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum 

en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom 

beroep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.  

Belanghebbenden  

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen: 

 belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit;

 belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te

hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en

 belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve
besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft

gelegen.
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1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanleiding

Op 20 november 2020 heeft Afvalzorg Deponie BV een aanvraag ingediend voor een 
besluit voor de locatie Zeeasterweg 42 in Lelystad (locatiecode FL099500010). De 

aanvraag betreft een verzoek tot wijziging van de omvang van het geval van ernstige 

bodemverontreiniging  

De aanvraag bevat de volgende bijlagen: 
 Een ingevuld en ondertekend meldingsformulier Wet bodembescherming, d.d. 20-11-

2020.

 “Nulsituatie bodemonderzoek Stortplaats Zeeasterweg 42 compartiment D1 te
Lelystad” van Multiconsult (kenmerk BVV_BM200409_COP.00791.04.01, d.d. 29-06-

2020).
 “ Addendum nulsituatie bodemonderzoek stortplaats Zeeasterweg 42 D1 te Lelystad

deellocatie ‘Trisoplast menger” (kenmerk BVV_BM200582_COP.00791.04.04, d.d. 02-

09-2020).

Op 29 januari 2021 is het volgende addendum ingediend: 
 “Addendum Toelichting werkwijze plaatsing diepe peilbuizen BRL2000 en BRL2100

werkzaamheden” (kenmerk CEP.02476.02.03, d.d. 19-01-2021).

1.2 Bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag is de provincie Flevoland. 

De aanvraag is getoetst aan: 
 De Wet bodembescherming (Wbb).

 De Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 16675).

 De Omgevingsverordening Flevoland 2019 (OvF).
 BesluitvormingsUitvoeringsMethode Wbb (BUM Wbb).

1.3 Procedure 

De procedure volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van 

toepassing. Op grond van de Wbb is de wettelijke termijn voor het beslissen op de 
aanvraag 15 weken. 

1.4 Publicatie 

Het besluit wordt bekendgemaakt op de website van de OFGV. 



Besluit Wbb wijziging omvang ernstig geval van bodemverontreiniging 
Zeeasterweg 42 in Lelystad 

Kenmerk Z2020-014917/D2020-280353 

9 van 11 

2. Inhoudelijke overwegingen

2.1 Locatie beschrijving

Stortplaats Zeeasterweg Lelystad (Afvalzorg) 

Bodemgebruik 

Het huidige en toekomstig gebruik van de locatie is stortplaats. 

Aard en omvang van de grondverontreiniging  
Om het stortcompartiment D1 mogelijk te maken is stortheuvel 5 volledig ontgraven. 

Onder de stortheuvel bleek een puinlaag van 1 meter dikte aanwezig te zijn. Ter plaatse 

van het toekomstig compartiment D1 is na verwijdering van de stortheuvel, inclusief de 
puinlaag, een nulsituatieonderzoek uitgevoerd (NEN 5740). Omdat op basis van het 

vooronderzoek maximaal een lichte verontreiniging in de grond werd verwacht is 

gekozen voor de onderzoeksstrategie ‘verdacht, heterogeen verontreinigd’ (VED-HE).  

In 3 van de 12 grondmengmonsters van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) zijn ten opzichte 
van de achtergrondwaarden licht verhoogde gehalten aan nikkel aangetoond. In één 

mengmonster is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie en PCB aangetoond.  

In 7 van de 12 grondmengmonsters van de ondergrond zijn ten opzichte van de 
achtergrondwaarden licht verhoogde gehalten aan arseen of nikkel (en een keer kobalt) 

aangetoond.   

Op basis van deze resultaten concludeer ik dat de grond onder de voormalige stortheuvel 

5, ter plaatse van het toekomstig compartiment D1, niet ernstig verontreinigd is. De 
gewijzigde omvang van het geval van ernstige grondverontreiniging zal worden 

geregistreerd zoals weergegeven op de bijgevoegde kadastrale kaart (bijlage 1). 
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2.2 Ernst 

Ter plaatse van de niet ontgraven deel van stortheuvel 4 (het resterend deel) is de 

verontreinigingssituatie ten opzichte van de beschikking van 1 mei 2017 (Kenmerk: 
223432/BHZ_BDM_BS-43648) niet gewijzigd. De beoordeling van de ernst en spoed-

eisendheid van de verontreinigingssituatie ter plaatse van het resterend deel van 

stortheuvel 4 is daarom eveneens ongewijzigd.   

2.3 Beoordeling aanwezige barium in het grondwater 

Het besluit of de aangetoonde gehalten aan barium in het grondwater onderdeel 
uitmaken van dit geval van ernstige bodemverontreiniging en zo ja in welke mate  wordt 

in een afzonderlijke procedure genomen, zaaknummer Z2019-009569 



Besluit Wbb wijziging omvang ernstig geval van bodemverontreiniging 
Zeeasterweg 42 in Lelystad 

Kenmerk Z2020-014917/D2020-280353 

11 van 11 

3. Kadastrale registratie

Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

(Wkpb) moeten beperkingenbesluiten bij het Kadaster ter inschrijving worden 
aangeboden. 

Er is sprake van overschrijding van interventiewaarden in de grond en daarom van een 
publiekrechtelijke beperking voor het kadastraal perceel: 

Kadastrale gemeente sectie nummer 

Gemeente Lelystad  I 610 (gedeeltelijk) 

De interventiewaardecontour van de (resterende) verontreiniging in de grond is 

weergegeven op onderstaand kaart.  


